
 
 
Op zaterdag 4 juli werd de laatste race voor de zomerstop gereden op het Midland circuit in 
Lelystad. Op de woensdag voor de race was er ’s avonds door het team al even getraind op 
deze baan, wat wel fijn was om het gevoel met de baan alvast weer even te krijgen en om 
wat dingetjes te kunnen proberen. Helaas maakte Barry in de laatste sessie nog een 
schuivertje waar hij een stijve nek en wat gekneusde ribben aan overhield. 
 
Op de zaterdag was het al vroeg erg warm en dat zou die dag alleen maar 
erger worden.  Na het inschrijven en keuren was het als eerst tijd voor de vrije 
training van de formuleklasse. Na tien minuten kwam Alfred alweer binnen, hij 
had behoorlijk last van zijn pols (die hij vorig jaar gebroken had) en kon het niet 
langer volhouden. Toch wilde hij graag de kwalificatie wel rijden, dus een 
aantal pijnstillers genomen en hopen dat de pijn minder zou worden. 
 
Bij de rest van het team gingen de vrije trainingen redelijk. Barry had, waarschijnlijk door de 
hoge temperatuur, behoorlijk last van een glijdende machine. Voor de kwalificatie werd de 
bandenspanning nog wat aangepast in de hoop dat het daar beter van zou worden. 
 
Alfred wilde toch proberen te rijden in de kwalificatie en was dus de eerste van het team om 
zich te kwalificeren. Na zeven ronden kwam hij echter al weer binnen, het ging echt niet 
meer met zijn pols. Hij zat drie seconden boven zijn beste tijd terwijl hij zich helemaal kapot 
reed. Helaas was de racedag voor Alfred dus al snel weer afgelopen. Binnenkort wil hij zijn 
pols toch weer na laten kijken door een andere arts om te kijken waardoor hij er de laatste 
tijd weer steeds meer last van krijgt. 
 
Hierna was het tijd voor Herma om haar kwalificatie te rijden. Ze was in deze kwalificatie wel 
wat sneller dan in de training op woensdag maar kwam niet echt lekker in haar ritme. Enkele 
ronden voor het eind van de kwalificatie had de machine ineens totaal geen compressie 
meer, waardoor ze niet verder kon rijden. Later bleek dat de zuigerveer doormidden was 
gebroken. Haar beste tijd uit de kwalificatie was twee seconden langzamer dan haar snelste 
tijd op dit circuit. Dit leverde haar uiteindelijke een 17e 
startplaats op, waar ze lang niet tevreden mee was.  
 
Ten slotte was het de beurt aan de expiklasse om de 
kwalificatie te rijden. Barry had na het aanpassen van de 
bandenspanning toch nog steeds problemen met de grip. 



André maakte in de kwalificatie nog een klein schuivertje door een wat onverwachte lijn van 
een andere rijder. André en Barry behaalden ondanks dit toch een hele nette 2e en 3e plaats 
achter Wesley Jonker, die hier het ronderecord verbeterde. 
In de pauze werd Herma’s blok losgehaald om te kijken of er geen delen van de gebroken 
zuigerveer in het blok terecht waren gekomen. Hierna werd het blok weer onder de machine 
gebouwd en kon ze beide races gewoon starten. Barry heeft in de pauze de vering nog even 
wat aangepast voor, hopelijk, wat meer grip in de races. 
 
Door het uitvallen van Alfred was Herma als eerste van het team 
aan de beurt om aan haar race te beginnen. Na een slechte 
start wist ze in de race haar tijd uit de kwalificatie nog iets te 
verbeteren. Ze reed een vrij ‘eenzame’ race en eindigde op de 
13e plaats.  
 
Direct hierna was het tijd voor de race van de expiklasse. André en Barry hadden beiden een 
goede start en doken als eerste en tweede de eerste bocht in met Wesley Jonker in hun 
kielzog. Na een paar foutjes van Barry kon Wesley hem na enkele ronden passeren en reed 
Wesley snel het gaatje naar André dicht. Na een rondenlang gevecht kwam Wesley 
uiteindelijk helaas ook aan André voorbij, die hem niet meer terug kon pakken. Hierdoor een 
mooie 2e en 3e plaats voor André en Barry. 
 
Door twee rode vlag situaties werden de tweede manches iets ingekort, de sportklasse 
watergekoeld reed 15 ronden i.p.v. 17 en de expiklasse reed 14 ronden i.p.v. 20. 
 
In de tweede manche had Herma weer geen goede start, er waren echter meer rijders met 
dit probleem waardoor ze toch nog enkele rijders achter zich kon houden. Weer werd het 
voor Herma een weinig spannende race, die vier ronden voor het eind door een rode vlag 
werd afgebroken. Er waren twee rijders aan het eind van het rechte stuk samen rechtdoor 
gegaan met als gevolg een rode vlag situatie. Omdat er al tweederde van de race verreden 
was, kwam er geen herstart. Herma lag op dat moment 13e en dat was dus ook haar 
eindpositie. 
 
Met wat vertraging door alle rode vlag situaties kwam als laatste de expiklasse in actie voor 
hun tweede manche. Barry en André hadden beiden weer een goede start, waarbij Barry als 
eerste de eerste bocht in ging, waar André hem direct weer inhaalde. Vlak daarachter zat 
weer Wesley Jonker. Na enkele ronden kwam ook hier echter de rode vlag tevoorschijn na 
een valpartij aan het eind van het rechte stuk. De herstart werd niet op volgorde van de 
laatste doorkomst gedaan, maar op kwalificatievolgorde wat 
jammer was voor André en Barry die op dat moment op de 
eerste en tweede plaats reden.  
De herstart volgde voor een race over zeven ronden. André had 
hier weer kopstart en Barry kwam als derde de eerste bocht 
door. Helaas kon André de koppositie niet vasthouden en werd 
Wesley ook in de tweede race als eerste afgevlagd. André en 



Barry werden weer netjes 2e en 3e. Wesley heeft door deze twee overwinningen zijn 
voorsprong in het klassement vergroot tot 155 punten. 
 
De volgende race vindt plaats op 1 en 2 augustus op circuit De Landsard in Veldhoven. 
 

Tussenstand in het klassement 
Herma Harke 14e Sportklasse Watergekoeld 
Alfred Kleis 5e Formuleklasse 
Barry Kramer 2e KicXstart Expiklasse 
André Harke 3e KicXstart Expiklasse 
 

 

 

 

 


